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„Jedenaste przykazanie”
„Każdy pacjent objęty kwarantanną domową musi być odpowiedzialny i nie narażać innych na ryzyko.
Przypominamy, że złamanie kwarantanny podlega karze” – mogliśmy przeczytać na stronie KMP w Jastrzębiu-Zdroju.
No właśnie – słowo „odpowiedzialność”. Niewątpliwie w tych trudnych dniach urasta do
rangi „jedenastego przykazania”. Tymczasem,
jak zauważył nasz Czytelnik, nie wszyscy biorą sobie do serca wytyczne „nowego dekalogu”. I wskazywał na mieszkańca JastrzębiaZdroju, który nonszalancko lekceważył obowiązek przebywania „pod kwarantanną”. „A co
z tymi, którzy mają kwarantanne? Niby powinni przebywać w domu, a oni chodzą na
zakupy (tutaj padła nazwa konkretnej ulicy)”
– czytamy w komentarzu.
Podążyliśmy wskazanym tropem i zapytaliśmy o ten konkretny przypadek stróżów prawa. Na szczęście znali całą sprawę, interweniowali „na dniach”, panują nad sytuacją. Szybko okazało się, że chodziło o pojedynczą osobę, która faktycznie przybywała w kwarantannie i opuściła mieszkanie. Jednak nie było
mowy o robieniu zakupów czy choćby kontakcie z postronnymi osobami. Przynajmniej tyle.
Czas płynął nieubłaganie, media prześcigały
się w podawaniu tragicznych statystyk, jastrzębskie ulice opustoszały z dnia na dzień.
My tymczasem w poczuciu dziennikarskiego i
obywatelskiego obowiązku drążyliśmy temat
kwarantanny.
„Kilka dni temu policjanci otrzymali cztery informacje od mieszkańców Jastrzębia-Zdroju,
iż osoby objęte kwarantanną nie stosują się do
tych zasad. Wszystkie przypadki zostały po-

twierdzone. Osoby te tłumaczyły się różnie
– na przykład, że musiały iść na zakupy, do
apteki czy na spacer...” – mogliśmy przeczytać
w policyjnym komunikacie.
No pewnie... zakupy, apteka, spacer... A może
by tak odwiedzić znajomego? Jak pewien
mieszkaniec Żor, pozostający, przynajmniej
teoretycznie, w kwarantannie, który stał się
„bohaterem” lokalnych mediów?
„W pewnym momencie, gdy oczekujący pod
blokiem stróże prawa prowadzili korespondencję z dyżurnym, zauważyli wbiegającego
do klatki schodowej zdyszanego mężczyznę
z telefonem komórkowym w dłoni. Okazało
się, że to kontrolowany przez mundurowych
32-latek. W dalszej rozmowie przyznał się, że
złamał zasady kwarantanny i poszedł... w odwiedziny do znajomego” – poinformowała
KMP w Żorach.
Nasi Czytelnicy byli bezlitośni. „Poszedł odwiedzić? Przecież mógł zadzwonić! Trzydzieści tysięcy kary i podać dane osobowe, by wszyscy mogli unikać owego delikwenta...” „Wziąć
bat, spuścić spodnie i złoić porządnie d...pę, aż
rozum do głowy dojdzie. Trzydzieści dwa lata
i w głowie widać, że tylko snopek siana! Kara
trzydzieści tysięcy i dołożyć mu jeszcze.
Deb...li trzeba w taki sposób uczyć...” „To znajomy, którego odwiedził ten lekkoduch, jest
uziemiony na czternaście dni. On i jego rodzina powinni podziękować za odwiedziny...”

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt
Zmartwychwstania Pańskiego,
bowiem Chrystus zmartwychwstał.
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie
w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski,
niech w tym trudnym okresie wnosi
szczęście do Waszego rodzinnego życia.
W imieniu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Piotr Szereda przewodniczący RM

A jak w praktyce wygląda sprawowanie kontroli nad osobami przebywającymi w kwarantannie?
„Do Komendy Miejskiej Policji w JastrzębiuZdroju raz na dobę przesyłane są zaktualizowane listy osób objętych na terenie miasta
kwarantanną. Funkcjonariusze na podstawie
dostarczanych list – co najmniej raz na dobę
– nawiązują kontakt z osobą, która objęta jest
przedmiotową kwarantanną” – mówiła asp.
Halina Semik, oficer prasowy KMP w Jastrzębiu-Zdroju.
Z kronikarskiej namiętności dodajmy, że
sprawdzanie obowiązku przestrzegania kwarantanny odbywa się w pobliżu miejsca kwarantanny, głównie telefonicznie – za pomocą
służbowego telefonu komórkowego, z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu
osoby w wyznaczonym miejscu. Niewtajemniczonym wyjaśniamy – mowa o kontakcie
wzrokowym.
„Wszystkie zgłoszenia od mieszkańców, którzy informują stróżów prawa o możliwym złamaniu przez daną osobę kwarantanny, są
skrupulatnie sprawdzane. W przypadku potwierdzenia takiego faktu, w trybie pilnym powiadamiany jest Sanepid i w ramach przeprowadzonych ustaleń zapada decyzja o zastosowaniu ewentualnych środków karnych
w zależności od zaistniałych okoliczności”
– dowiadujemy się w tutejszej komendzie.

To może jeszcze słowo o karze. „Przypominamy, że wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o kwarantannie, zostaną
wyciągnięte surowe konsekwencje. O takich
ujawnianych przypadkach policjanci informują służby sanitarne, które mogą nałożyć karę
w wysokości nawet 30 tysięcy złotych. Wobec nieodpowiedzialnych osób policjanci
będą prowadzić też czynności wyjaśniające
w związku z wykroczeniem z art. 116 kw.,
gdzie grzywna może sięgać 5 tysięcy złotych”
– relacjonowali stróże prawa.
Szanowni Czytelnicy, w takich sytuacjach
trudno mówić o żartach czy akceptacji dla
łamania prawa, którego skutki mogą okazać
się tragiczne – w kontekście całego Jastrzębia-Zdroju. Dlatego reagujmy! Informujmy
policję o podobnych przypadkach, która z kolei zawiadomi służby sanitarne! Bądźmy odpowiedzialni za jastrzębską wspólnotę w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa!
Na koniec słowo o naszej sondzie, w której zapytaliśmy, czy naruszenie obowiązku kwarantanny powinno być ścigane prawem? Można
powiedzieć, że zdecydowana większość naszych Czytelników, bo aż 92,7 procent, jest
zwolennikiem rozwiązań ekstremalnych, optując za bezwzględną konsekwencją w karaniu osób łamiących kwarantanne. Czy trzeba
coś więcej dodawać? Chyba nie.
Damian Maj

Apel Przewodniczącego
Rady Miasta
Szanowni Państwo,
mijają kolejne dni walki z epidemią koronawirusa. Nasze społeczeństwo zdaje
swoisty egzamin z odpowiedzialności za siebie, rodzinę, społeczność lokalną oraz
współpracowników w swoich zakładach pracy.
Zdaję sobie sprawę, że zaczynamy odczuwać pierwsze zmęczenie tą trudną
sytuacją. Musimy jednak zwiększyć wysiłek, zwłaszcza, że epidemia już nie puka
do bram naszego miasta, ale jest już obecna. „Jedna jaskółka wiosny nie czyni”,
dlatego apeluję, zwracam się z prośbą o jeszcze większą odpowiedzialność, jeszcze większy wysiłek, o jeszcze większe wsparcie słabszych i starszych naszych
współmieszkańców. Musimy wspólnie z całych sił powstrzymać rozpowszechnienie się wirusa.
Miasto, przedsiębiorstwa duże i małe, muszą w tej sytuacji funkcjonować
z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa. Dlatego proszę, abyśmy
podporządkowywali się ogólnemu zakazowi wychodzenia z domu, poza
niezbędnymi przypadkami jak: wyjście do pracy, sklepu po podstawowe
produkty, apteki czy wyprowadzenie psa. Bądźmy rozsądni i uratujmy życie
swoich bliskich, ale i pracowników służb medycznych, ratowniczych, mundurowych, którzy są na pierwszej linii frontu. Jeżeli nie zastosujemy się do tych
zasad i nie ograniczmy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się uratować ludzkich żyć.
Bardzo o to proszę i o to apeluję.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Szereda
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Koronawirus w mieście!

Cięcia w budżecie Jastrzębia-Zdroju?

„Szanowni Państwo! Niestety, mamy pierwszy potwierdzony przypadek zachorowania
na koronawirusa w Jastrzębiu-Zdroju. Osoba
zarażona jest w dobrym stanie. Jest odizolowana. Proszę Was, zostańcie w domach. Izolacja jest dziś najlepszą profilaktyką” – mogliśmy przeczytać w poniedziałek, 30 marca,
na profilu facebookowym prezydent Annny
Hetman.

Jastrzębie-Zdrój wprowadza pakiet „Wsparcie dla biznesu” dla przedsiębiorców, którzy
mają ograniczone możliwości prowadzenia
działalności z powodu epidemii.

Niestety, już dzień później, 31 marca, miasto
poinformowało o drugim przypadku koronawirusa w mieście. W momencie, kiedy piszemy te słowa – jest czwartek, 2 kwietnia
– mamy 2 osoby zakażone, 14 osób w kwarantannie domowej i 191 w kwarantannie granicznej. Apelujemy do mieszkańców, aby
wciąż pozostawali w domach, a także stosowali się do zasad podawanych przez MZ.

„Liczymy na wsparcie załogi”
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej wprowadzono nadzwyczajne procedury prewencyjno-ochronne związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Uruchomiono między innymi specjalny e-mail, na który pracownicy mogą zgłaszać swoje uwagi.
Wdrażane przez Spółkę procedury zapewniają bezpieczne funkcjonowanie zakładów
w nadzwyczajnych warunkach zagrożenia
epidemicznego.
Na adres sztabkryzysowy@jsw.pl pracownicy JSW mogą przesyłać uwagi i sugestie
dotyczące działań prewencyjnych oraz funkcjonowania zakładów w trybie specjalnym.
„Chciałbym stanowczo podkreślić, że zdajemy sobie sprawę z uciążliwości wprowadzonych działań prewencyjnych. Zapewniam, że dokładamy wszelkich starań w celu
ich usprawnienia. Liczymy na zrozumienie
i wsparcie załogi. Jestem przekonany, że
wzajemna pomoc i solidarność w trudnej sytuacji pozwolą nam przetrwać ciężki czas”
– mówi Artur Dyczko, wiceprezes Zarządu
JSW S.A. ds. technicznych i operacyjnych,
a jednocześnie szef sztabu kryzysowego.

„Na informacje dotyczące rozprzestrzenia się
koronawirusa JSW zareagowała błyskawicznie i wdrożyła konkretne działania mające zapobiec dopuszczeniu do pracy zainfekowanych osób. Niektóre z nich to pomiar temperatury ciała wchodzących pracowników,
środki dezynfekujące i zakaz wstępu dla osób
postronnych. W miniony weekend zdecydowano także o wstrzymaniu robót w dni wolne
od pracy, poza pracami niezbędnymi do utrzymania ruchu” – czytamy w nadesłanym komunikacie.

Przedsiębiorca w ramach jastrzębskiego pakietu „Wsparcie dla biznesu” może liczyć m.in.
na: przesunięcie terminu płatności czynszu,
zaniechanie poboru czynszu, jeśli przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą czy
przesunięcie płatności podatku od nieruchomości. Co ważne, zawsze odbywać się to będzie na wniosek przedsiębiorcy i, w zależnoś-

Od poniedziałku, 23 marca, do odwołania we
wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki
Węglowej zaczął obowiązywać trzyzmianowy system pracy. Jedna zmiana będzie pracować 6 godzin.

Do tego zdarzenia doszło 22 marca, po godzinie 19.00. Dyżurny jastrzębskiej komendy
otrzymał kilka zgłoszeń dotyczących wydobywającego się dymu z mieszkania przy ulicy
Śląskiej. Na szczęście pomoc straży pożarnej
i policji przyszła na czas i wszystkie osoby z lokali przyległych zostały szybko ewakuowane
z budynku, a ogień ugaszony.

„Służby odpowiedzialne za utrzymanie zabezpieczenia przeciwepidemicznego zyskają
dodatkowe 2 godziny po każdej zmianie na
utrzymanie czystości i przeprowadzenie odkażania w newralgicznych miejscach. Na
przykład sprzątanie, dezynfekcja i przewietrzanie łaźni górniczych między zmianami”
– mówi Artur Dyczko, wiceprezes JSW S.A.
i szef sztabu kryzysowego.

Prezydent apeluje do premiera
24 marca wprowadzono kolejne obostrzenia,
mające powstrzymać epidemię koronawirusa. Nowe przepisy rozszerzają 14-dniową
kwarantannę również o osoby, które dojeżdżają do pracy poza granicami kraju. Dotyczy
to setek mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.
Prezydent Anna Hetman w specjalnym liście
zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie rozwiązań, które
pomogłyby ludziom zagrożonym praktycznie
z dnia na dzień utratą pracy.
„Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, którzy pracują za granicą, już za chwilę będą potrzebować konkretnej pomocy. W tym, być może, finansowej. Tymczasem, w większości pozbawieni są świadczeń ze strony Zakładu Ubez-

pieczeń Społecznych. Wsparcie tych ludzi wymaga ścisłej współpracy między rządem a samorządami” – czytamy na stronie jastrzębskiego magistratu.
Prezydent zasugerowała możliwość modyfikacji obowiązujących obecnie przepisów,
równocześnie podkreślając, że konieczność
ochrony przed epidemią koronawirusa,
w oczywisty sposób wymaga zastosowania
szczególnych środków.
Prezydent Anna Hetman zaznaczyła również,
że strona rządowa może liczyć na pełną
współpracę i wsparcie ze strony władz samorządowych Jastrzębia-Zdroju. „Liczę, że strona rządowa podejdzie do tej sprawy odpowiedzialnie” – podkreśliła.

Wyproszą nas z autobusu?
Władze centralne, z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19, wprowadziły wytyczne dotyczące komunikacji zbiorowej. Do 11 kwietnia dozwolona liczba osób,
jakie mogą przebywać w środkach komunikacji miejskiej, musi odpowiadać połowie miejsc
siedzących w danym środku transportu.
W przypadku standardowego autobusu komunikacji miejskiej MZK (około 30 miejsc
siedzących) maksymalna liczba pasażerów to
15 osób.
„Mamy do czynienia z sytuacją szczególną.
Ograniczenia są wprowadzane z uwagi na
zdrowie i życie pasażerów. W przypadkach
zauważalnych przekroczeń liczby podróż-

„Będziemy pomagać przedsiębiorcom, na ile
jest to możliwe w granicach prawa. Trzeba
mieć na uwadze, że ustawy szczególne i ordynacja podatkowa regulują nasze działania.
Liczę, że rząd wprowadzi wiele udogodnień
dla przedsiębiorców, a my będziemy mieli
szerszy wachlarz możliwości” – mówi prezydent Anna Hetman.

nych można się spodziewać reakcji MZK. Liczymy jednak przede wszystkim na rozsądek
i rozwagę podróżnych” – czytamy na stronie
MZK
„Jeśli okaże się, że liczba pasażerów w konkretnym przypadku jest znacznie większa,
kursy te zostaną wzmocnione dodatkowymi
autobusami. Nie będzie to możliwe bez dokładnych danych dotyczących liczby osób
w pojeździe, dlatego tak ważne jest przykładanie e-biletu do kasownika przez wszystkich
pasażerów. W przeciwnym razie dane gromadzone w systemie obsługi podróżnych nie
będą pełne i miarodajne” – dowiadujemy się
na koniec.
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ci od uzasadnienia, podejmowane będą właściwe czynności.
Przygotowywana jest także uchwała dotycząca pomocy dla firm działających na miejskim targowisku. Jeśli radni ją przegłosują,
będzie możliwość przesunięcia, rozłożenia
na raty lub obniżenia płatności za prowadzoną działalność.
„Nie mam wątpliwości, że skutki obecnej sytuacji odczuje również mocno samorząd.
Trudno dziś wyrokować czy szacować straty,
ale już teraz wiem, że jeśli rząd nie wprowadzi
rekompensaty dla samorządów, to musimy liczyć się ze znacznym zmniejszaniem dochodów miasta, a co za tym idzie, także z trudnościami w realizacji inwestycji. Niewykluczone,
że zostaniemy zmuszeni do wprowadzania
cięć w wydatkach bieżących” – podsumowuje
prezydent Jastrzębia-Zdroju.

Podpalił... własne mieszkanie

Jak informuje KMP w Jastrzębiu-Zdroju, mundurowi zatrzymali podejrzanego o podpalenie.
Okazał się nim... właściciel mieszkania.

Reklama

50-latek został doprowadzony do prokuratora, od którego usłyszał zarzut spowodowania
pożaru, zagrażającego życiu i zdrowiu wielu
osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach
oraz zarzut gróźb i przemocy kierowanych
wobec swojego brata.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy wysoce uprawdopodabnia winę podejrzanego.
Prokurator wystąpił już z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie sprawcy na dwa miesiące, do czego sąd przychylił się.
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„Szok estetyczny”
Brudy wychodzą na wierzch. Szczególnie wiosną. Jakoś trudno wtedy
uwierzyć, że dba się, aby ich nie było. Przeciwnie – nasze myśli koncentrują się
wokół obrazków, którym najbliżej do opisu dzikiego wysypiska. Bo niby nie jest
tak źle, gdy idzie się chodnikiem. Ale wystarczy zboczyć z głównej drogi,
odwiedzić pierwszy lepszy zagajnik lub jar, żeby zobaczyć na własne oczy
gorszą twarz miasta. Śmieci, w wielu miejscach śmieci. I nie widać postępów
na tym polu. Czy takie miejsca powinny w ogóle istnieć?
Warunkiem właściwego utrzymania porządku w mieście jest konsekwencja. No, chyba
nikt nie odkrywa tutaj Ameryki. Regularne
kontrolowanie wszystkich obszarów miasta
– zakładając, oczywiście, różne priorytety
– i skuteczna interwencja właściwych służb to
fundament tak pojmowanego monitoringu.
I tutaj właśnie pojawia się nieograniczone
pole do popisu dla służb miejskich.
Jak przekonują przedstawiciele Straży Miejskiej, strażnicy są odpowiedzialni za nadzór
nad terenem zawartym we właściwych granicach administracyjnych. Innymi słowy
– przekonują adresaci tego pytania – kierownictwo służby stara się planować obecność
patroli równomiernie na wszystkich osiedlach

i sołectwach. Ta zasada dotyczy również obszarów zielonych, czemu służyć ma między innymi idea strażnika dzielnicowego, mającego
w zadaniach stały nadzór nad podległym sobie terenem miasta.
Jakiś czas temu oburzony Czytelnik dał upust
swojej irytacji, opisując to, co dzieje się w Lesie
Kyndra: „Jak można dopuścić do tego nieopisanego bałaganu – i to w miejscu tak chętnie
odwiedzanym przez jastrzębian?! Dlaczego
odpowiedzialne służby nic nie robią w tej
sprawie? Przejdźcie się choćby główną alejką
w lesie! To zobaczycie! Na własne oczy!”
I kolejny wpis internauty, który doznał „szoku
estetycznego”, spacerując po jednym z ja-
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Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny
i wiarą w zwycięstwo życia
Niech Ten, który powstał z grobu,
wzmocni wiarę, rozpali miłość,
niech stanie się dla Was źródłem
pokoju, zrozumienia i szacunku
życzy
Grzegorz Matusiak
Poseł na Sejm RP

strzębskich lasów: „To musiała być 'regularna'
impreza. Resztki jedzenia, nad którymi unosiły się roje much, butelki po wódce, plastikowe talerzyki i sztućce, koc, a nawet grill ogrodowy. Jednak najgorszy w tym wszystkim był
kontekst – scenografię dla kilku (kilkunastu?)
godzin spędzonych w miłym towarzystwie
stanowił... Las Kyndra”.

o odbiór zebranych śmieci. Poza tym na
terenie całego nadleśnictwa znajduje się kilkanaście kontenerów, gdzie składujemy odpady. Nie ukrywam, że te działania stanowią
dużą część budżetu naszej jednostki organizacyjnej, Co zaś się tyczy pracy w terenie, to mamy jeszcze leśniczych, którzy regularnie patrolują podległy im teren”.

Podnosząc kwestię, dlaczego miejsca położone na uboczu – w tym przypadku mowa
o Lesie Kyndra – zamieniają się często w nieformalne wysypiska, przedstawiciele Straży
Miejskiej odpowiadają, że... „nierzadko są to
tereny administrowane przez Nadleśnictwo
Rybnik, które powinno być adresatem tego
pytania”.

Wracając do argumentów, jakich używa Straż
Miejska w Jastrzębiu-Zdroju. Jeśli nawet
„strażnicy dzielnicowi” docierają wszędzie, to
i tak zapewne z różnym skutkiem, a właściwie
częstotliwością. Od czego to właściwie zależy?

Czyli co, nikt tamtędy nie chodzi? A na wspomniane wysypiska natknęła się jakaś „zbłąkana dusza”? W końcu Jastrzębie-Zdrój to nie
Nowy Jork! Zresztą, nie chodzi o żadną systematyczność. Już bardziej – efektywność działań służb miejskich. Nie może być tak, żeby od
powstania nieformalnego wysypiska do zawiadomienia służb komunalnych minął przysłowiowy ruski miesiąc. W przeciwnym razie,
po co nam takie patrole?
Jak słyszymy w Straży Miejskiej, Las Kyndra
jest patrolowany przez dzielnicowych Arki
Bożka i Bzia, jakkolwiek nie ma to charakteru
planowego działania. Strażnik w każdym momencie może powiadomić centralę o znalezisku w postaci dzikiego wysypiska, ta zaś zawiadamia właściwą jednostkę organizacyjną,
czyli Nadleśnictwo Rybnik.
Co na to sami leśnicy? „Przyznaję, że problem
zaśmiecania lasów jest duży. Próbujemy walczyć z nim na różne sposoby, ale przy obszarze, jakim administrujemy, i zasobach kadrowych stanowi to spore wyzwanie. Coraz częściej posiłkujemy się techniką – konkretnie kamerami, które monitorują najwrażliwsze
miejsca. Ale oprócz samego zaśmiecania dochodzą jeszcze rajdy na motocyklach crossowych i quadach. To też jest prawdziwa plaga”
– odpowiada Paweł Dzięgielowski z Nadleśnictwa Rybnik.
A po chwili dodaje zapobiegliwie: „Próbujemy
rozwiązać ten problem kompleksowo. Mówię
o współpracy z firmą komunalną, która dba

„Częstotliwość kontroli danego terenu warunkowana jest wieloma aspektami, do których zaliczyć należy niewątpliwie położenie
danego terenu, gęstość jego zaludnienia, poziom urbanizacji czy też częstotliwość występowania zdarzeń wymagających reakcji właściwych podmiotów” – wyjaśniał w swoim
czasie komendant Grzegorz Osóbka – „Jednocześnie to nie jest tak, że miejsca, w których
pojawiamy się najrzadziej, odwiedzamy raz
w miesiącu. Ale nie jest to też codziennie”.
Komendant zapewniał także, że patrole nie
ograniczają się wyłącznie do „lustrowania”
chodników, ale obejmują także wszystkie jary,
przysiółki i inne mniej uczęszczane miejsca.
I wreszcie kwestia egzekwowania przez Straż
Miejską przepisów prawa. Tu okazuje się, że
strażnicy mają obowiązek poinformowania
właściciela danego terenu, dajmy na to Nadleśnictwa Rybnik, o zlokalizowaniu dzikich
wysypisk. Jednak, jak podkreślają, z leśnikami
nigdy nie było większych kłopotów.
Skoro patrole pojawiają się w najrzadziej
uczęszczanych miejscach – bądźmy wyrozumiali – przynajmniej raz w miesiącu? Skoro ich
aktywność nie kończy się na chodnikach i alei
Piłsudskiego? Skoro współpraca z nadleśnictwem układa się idealnie? Skoro miasta wypracowało mechanizmy i strażnik w każdej
chwili może powiadomić o znalezisku w postaci dzikiego wysypiska? Skoro jest tak idealnie, to skąd te kolejne miejsca, w których można natknąć się na górę śmieci?

Damian Maj
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Problemy z odbiorem śmieci?

Kiedy budowa wiaduktu?

Czas zagrożenia epidemiologicznego jest
trudny również dla firm zajmujących się odbieraniem odpadów. Prezydent Anna Hetman zaapelowała, by w miarę możliwości
ograniczyć wytwarzanie śmieci.

„Z uwagi na duży zakres robót i, co się z tym
wiąże, wysoką wartość inwestycji, obowiązuje nas pełna procedura przetargowa zgodnie z procedurą unijną” – mówi Jarosław Piechaczek, zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, odnosząc
się do informacji o ogłoszeniu przetargu na
realizację budowy wiaduktu na alei Piłsudskiego.

„Zwracam się do Państwa z prośbą o racjonalne wytwarzanie i gospodarowanie odpadami
komunalnymi w swoich domostwach. To
wyjątkowa sytuacja – także dla pracowników
firm odbierających odpady. Mając na uwadze
ich zdrowie, a w dalszej kolejności bezpieczeństwo sanitarne naszego miasta, proszę
o rozwagę i zrozumienie sytuacji” – powiedziała prezydent Anna Hetman.

Jak zauważa jastrzębski magistrat, pojawiają
się już pierwsze sygnały od firm zajmujących
się odbiorem odpadów, że mogą wystąpić
utrudnienia w realizacji tych usług.

Z kwarantanny na... spacer
Jak zauważają jastrzębscy stróże prawa, realizowanie przez społeczeństwo wytycznych
służb jest niezwykle ważne w kontekście
ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Każdy przypadek niestosowania się
do zasad kwarantanny jest drobiazgowo analizowany, a od osób naruszających ten obowiązek wyciągane są konsekwencje.
W sobotę, 28 marca, mundurowi otrzymali
cztery informacje od mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, iż osoby objęte kwarantanną nie
stosują się do tych zasad. Wszystkie przypad-

ki zostały potwierdzone, osoby te tłumaczyły
się różnie – na przykład, że musiały iść na
zakupy, do apteki czy na spacer.
W niedzielę, 29 marca, policjanci także ujawnili kilka nieprawidłowości. Mianowicie
podania przez osoby objęte kwarantanną
miejsca zameldowania, a nie faktycznego
miejsca ich pobytu. Stróże prawa o zdarzeniach powiadomili natychmiast służby sanitarne. Ponadto w trybie pilnym skierują wnioski o ukaranie do sądu. Policja będzie wnioskować o maksymalny wymiar kary.

Pomoc na Krasickiego
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że od piątku, 27 marca, od godz. 18.00 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla dorosłych, natomiast od poniedziałku, 30 marca,
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
będą działały w budynku szpitala przy ulicy
Krasickiego 21, wejście zlokalizowane jest po
prawej stronie od wejścia do Zakładów Opieki Długoterminowej. „Wszelkie zmiany organizacyjne wprowadzane są w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów, wobec czego
prosimy o wyrozumiałość oraz śledzenie
wszelkich komunikatów” – apelują władze
placówki.

„Proszę nie niepokoić się, obecnie wszystko
na bieżąco jest wypłacane. Miasto na ten
moment jest w dobrej kondycji finansowej,
a płatności są regulowane w takich termi-

„Nawilżane chusteczki, bo o nich w tym wypadku mowa, stanowią poważny problem,
z którym zmagają się oczyszczalnie ścieków.
Kłopoty z ich utylizacją mają również nasze
jastrzębskie zakłady ochrony wód 'Ruptawa'
oraz 'Dolna. Takie chusteczki wykonane są
z materiału nierozpuszczalnego w wodzie,

Jak przypominają urzędnicy, wraz z wiaduktem będzie budowane rondo na skrzyżowaniu alei z ulicą Graniczną i Północną. Jest
to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w mieście. W tym miejscu powstanie
rondo turbinowe, które ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i znacznie poprawić płynność przejazdu.
Nieprzypadkowo te dwie inwestycje zaplanowano w jednym czasie. „Łatwiej będzie jednocześnie budować i wiadukt, i rondo, niż za-

Projekt budowy wiaduktu zakłada między innymi budowę dwóch niezależnych mostów
– osobno dla każdej z jezdni. Obiekt podzielony będzie, jak do tej pory, na dwa pasy w każdym kierunku. Taka konstrukcja gwarantuje,
że jego użyteczność, pomimo szkód górniczych, zostanie wydłużona. Zmianie ulegną
także parametry drogi, która awansuje z automatu do kategorii dróg głównych. Przy budowie wiaduktu część wąwozu zostanie zasypana, jednak pozostanie przepust na planowaną budowę torów kolejowych.
Cały obiekt będzie miał 70 metrów długości
i 20 szerokości. By przyspieszyć roboty, wykonany zostanie nie z lanego betonu, a z prefabrykatów. Powstanie również 300 metrów
bieżących drogi, ze ścieżkami rowerowymi
i chodnikami, a także oświetlenie uliczne.

Szanowni Państwo!

WSS Nr 2 informuje także, że nie prowadzi
żadnych akcji w przestrzeni publicznej związanych z pozyskaniem darowizn na rzecz
szpitala w związku z epidemią wirusa SARSCov-2.

nach, jakie nas obowiązują. Muszę przy tym
podkreślić bardzo ważną kwestię. Pieniądz
fizyczny jest bardzo dobrym materiałem do
przenoszenia wszelkich bakterii i wirusów.
W związku z obecną sytuacją będziemy odchodzić od płatności gotówkowych. Również
w przypadku świadczeń rodzinnych środki
finansowe będą przelewane na konto. Informacji na ten temat może udzielić bank lub
Wydział Świadczeń Rodzinnych” – odpowiada prezydent Anna Hetman.

Zapchają chusteczkami kanalizację?
Choć od dłuższego czasu poruszane są tematy związane z ochroną środowiska, proekologiczną postawą społeczeństwa czy
segregacją odpadów, niestety nadal często
nie zwracamy uwagi na to, co wrzucamy do
to-alety.

„Czekamy wciąż na rozstrzygnięcie konkursu
i informację o ewentualnym dofinansowaniu
ze środków funduszu dróg samorządowych.
Aplikowaliśmy w połowie 2019 roku i liczymy, że niebawem zostanie on rozstrzygnięty”
– dodaje naczelnik Jarosław Piechaczek.

mykać przejazd z powodu budowy wiaduktu,
a następnie ograniczać ruch drogowy z powodu budowy ronda” – tłumaczy naczelnik.

Reklama

Czy 500+ będzie wypłacane?
„Czy świadczenia 500+ będą wypłacane?”
– to jedno z wielu pytań, z jakimi musiała
zmierzyć się najważniejsza urzędniczka
w mieście. Czy faktycznie są powody do niepokoju? Czy magistracki „skrabiec” świeci już
pustkami? Czy zabraknie pieniędzy?

„A to oznacza, że wykonawcę inwestycji poznamy w połowie roku” – czytamy na stronie
jastrzębskiego magistratu – „Planowany termin rozpoczęcia budowy wiaduktu zależy
bezpośrednio od procedury przetargowej.
Roboty budowlane potrwają niecałe 2 lata”.

pod wpływem której rozciągając się, zwiększają swoją powierzchnię. Trafiając do rurociągów 'łapią' wszystko to, co wpływa do
kanalizacji. W efekcie wyrzucanie nawilżanych chusteczek do toalety może doprowadzić do zapchania wewnętrznej instalacji
kanalizacyjnej budynku” – czytamy na stronie
Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Jak zauważają specjaliści, do podobnych problemów dochodzi wtedy, gdy do toalety wrzucamy płatki kosmetyczne, patyczki higieniczne, ręczniki papierowe czy resztki żywności.

Tegoroczne Święta Wielkiej Nocy są dla nas szczególne.
Jeszcze bardziej niż zwykle podkreślają,
jaką wartość ma życie.
Niech zatem radość i nadzieja wypływające
ze Zmartwychwstania, przenikają nasze serca
i naszą codzienność, niech będą pokrzepieniem
dla wszystkich w tym trudnym czasie.
Każdemu z Państwa życzę pokoju,
zdrowia i błogosławieństwa Bożego.
Niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia
swoją obecnością i nadzieją!
Ewa Maria Gawęda
Senator RP
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Trudne czasy dla firm
„Nasze codzienne decyzje mogą stać się nieocenionym wsparciem dla firm działających
w Jastrzębiu-Zdroju. W ich znalezieniu pomoże akcja 'Jasne, że Jastrzębie'” – przekonują magistraccy urzędnicy.

restauracji, a zamiast odwoływać wizytę
w salonie kosmetycznym – przełożycie ją.
Kupując on-line, sprawdźcie, czy firma jest
z Jastrzębia-Zdroju. Planując remont domu
lub mieszkania, zarezerwujcie ekipę już teraz,
a sprzęty i materiały do tego potrzebne zamówicie w jednym z lokalnych sklepów. Tych
kilka zmian w codziennej rutynie może mieć
niebagatelny wpływ na naszą wspólną przyszłość” – powiedziała prezydent Anna Hetman.

„Na facebookowym profilu będziemy zbierać
oferty sklepikarzy, rzemieślników, usługodawców, restauratorów i producentów, funkcjonujących w Jastrzębiu-Zdroju. Wszystko
po to, by łatwiej było odnaleźć małe, lokalne
firmy. Nawet najdrobniejsze zakupy czy zamówienia mogą mieć wpływ na ich utrzymanie” – czytamy na stronie jastrzębskiego
magistratu.

Fanpage „Jasne, że Jastrzębie" można znaleźć pod adresem: www.facebook.com/Jasne
-że-Jastrzębie-112240907025173

„W tym trudnym i zaskakującym dla nas
wszystkim okresie pomóżmy przetrwać naszym lokalnym przedsiębiorcom: sklepikarzom, restauratorom, usługodawcom czy
rzemieślnikom. Wystarczy, że część codziennych zakupów zrobicie właśnie u nich,
jedzenie zamówicie w jednej z jastrzębskich

Przedsiębiorcy, którzy chcą uczestniczyć
w akcji, powinni przesłać swoją ofertę (opis
działalności, godziny otwarcia, zdjęcie lub
logo i dane adresowe) na adres: jasne@um.
jastrzebie.pl.
Telefon kontaktowy:
32 47 85 146 lub 32 47 85 181

www.JasNet.pl

„Dziewczyny,
uciekajcie stąd!”
Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają z Jastrzębia-Zdroju? Zapewne odpowiedź na
to pytanie zna pewna „studentka”, dzieląca się swoimi spostrzeżeniami na stronie JasNetu. „Tu jest praca w Biedronkach, Lidlach, Kauﬂandach, gdzie wystarczy
być po zawodówce, a ludzie po studiach nie mogą znaleźć pracy. Przecież trzeba mieć trochę godności. Nie po to się kończyło studia. Ludzie też muszą się
szanować” – czytamy w komentarzu.

Parking dla radnych
Czy jastrzębscy radni powinni mieć zagwarantowane miejsce na magistrackim parkingu?
Konkretnie w dniu sesji Rady Miasta. Takie
pytanie postawił radny Janusz Ogiegło w swojej interpelacji. Co usłyszał w odpowiedzi?
„Uprzejmie informuję, że władze miasta są
świadome trudności ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego wokół budynku
Urzędu Miasta. Dotyczy to zarówno mieszkańców miasta, radnych, jak i pracowników
Urzędu Miasta. Dlatego w listopadzie 2019
roku wprowadzone zostały nowe zasady parkowania prywatnych samochodów urzędników, dzięki czemu zauważalnie poprawiła

się dostępność miejsc na parkingu” – odpowiada prezydent Anna Hetman.
„W dniu sesji Rady Miasta sytuację na parkingu dodatkowo utrudniał fakt uszkodzenia
automatycznej kasy, za pośrednictwem której dokonywane są opłaty za parkowanie.
Otwarcie na stałe szlabanów powoduje
mniejszą rotację pojazdów. Po usunięciu
awarii, sytuacja na pewno ulegnie poprawie.
Z przykrością muszę jednak poinformować,
że zagwarantowanie wolnego miejsca parkingowego dla wszystkich radnych, z uwagi
na wielkość parkingu, nie będzie niestety możliwe” – pada na koniec.

Nowa nawierzchnia na Północnej
Ulica Północna już niedługo będzie miała nową nawierzchnię. Na ten moment jastrzębianie czekali od 20 lat!
„Na długości około 800 metrów zostanie
wymieniona nawierzchnia asfaltowa. Będą
wprowadzone rozwiązania poprawiające
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyznaczone zostaną przejścia dla pieszych w nowych lokalizacjach z możliwością wykonania
wysp azylu w przyszłości. Północna jest na
tyle szeroką drogą, że można na niej wytyczyć
miejscami nie dwa, ale nawet trzy pasy ruchu.
Poprawiona zostanie także geometria skrzyżowań. W przyszłości zostaną wykonane na
całej długości chodniki i ścieżki rowerowe” –
mówi Jarosław Piechaczek, zastępca naczel-

nika Wydziału Infrastruktury Komunalnej
i Inwestycji.
Remont zostanie zakończony jeszcze przed
rozpoczęciem przebudowy wiaduktu na alei
Piłsudskiego, gdyż ulicą Północną na czas całkowitego zamknięcia wiaduktu będzie odbywać się objazd.

Alkoholowa "biba" na ulicy
W niedzielę, 29 marca, około godziny 15.45
jastrzębscy mundurowi, patrolując ulicę
Wielkopolską, zauważyli pięciu mężczyzn,
którzy pili alkohol. Według wstępnych ustaleń, „biesiadnicy” spotkali się w celach towarzyskich. Mężczyźni w wieku 46-61 lat cały
czas żartowali sobie z ogłoszonej pandemii
oraz lekceważąco odnosili się do mundurowych. Każdy z nich za złamanie obowiązującego zakazu zgromadzeń został ukarany
mandatem w wysokości 500 zł.
Nagle jeden z mężczyzn zakomunikował policjantom: „Będę wychodził, gdzie chcę, kiedy
chcę i z kim chcę!” Z uwagi, iż jastrzębianie
odmówili przyjęcia mandatu karnego, mun-

durowi sporządzili wnioski o ich ukaranie do
sądu.
„Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, nie można swobodnie przemieszczać
się poza celami bytowymi, zdrowotnymi oraz
zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy dojazdu do pracy, wolontariatu oraz załatwiania
spraw niezbędnych do życia codziennego.
Ponadto w środkach transportu publicznego
może być zajęta tylko połowa miejsc siedzących. Obowiązuje też całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Z wyjątkiem rodzin, po ulicach można przemieszczać
się jedynie w grupie do dwóch osób” – informuje KMP w Jastrzębiu-Zdroju.

„Mex” uderza w podobny deseń, udzielając
cennej rady osobom wchodzącym w dorosłe
życie. „Z tego miasta młodzi niech uciekają. Tu
nie ma przyszłości dla ludzi po studiach. Tutaj
liczy się górnik, któremu nie potrzeba wykształcenia. Dlatego mamy to, co mamy. Młodzi nie chcą tu wracać!” – przekonuje. „W Jastrzębiu-Zdroju wręcz niszczy się wykształconych ludzi, chyba że są znajomkami 'wipów'” – dodaje kolejny internauta.
Z kolei „Seba” podszedł ambitnie do tematu,
skrupulatnie wyliczając, dlaczego nie warto
zostawać w naszym mieście. „Nie ma kolei, nie
ma porządnego pubu, knajpy, restauracji,
dobrego kina, firmy budowlanej, dużej galerii,
rynku, brak koncertów... Nie wszyscy chcą
orać na kopalni, brak dobrego stadionu... Oj,
dużo jeszcze by wymieniać” – kończy z przekąsem.
„Jacy młodzi tu zostaną? Jakie mają perspektywy zatrudnienia? Żadne. Ja mam dwóch
studiujących synów, niestety, żaden nie planuje przyszłości w tym mieście. To miasto
umiera śmiercią naturalną. Sami emeryci
i renciści” – zauważa „mieszkanka tego miasta”. Tymczasem „freeman” patrzy z optymizmem w przyszłość. „Młodzi ludzie? Oczywiście, iż zostaną, pod warunkiem, że ich celem
życiowym będzie siedzenie z rodzicami w tężni na OWN-ie w oczekiwaniu na ich emeryturę” – ironizuje.
„Chodnik literacki” zaczyna od górnego C. „To
miasto jest przegrane! Tutaj osoby myślące
nie zostaną. Młodzi wolą pozostać w tych
miejscowościach, gdzie studiowali. Przecież
tu nie ma ośrodków kulturalnych, u ludzi więcej chamstwa niż kultury i miejsca pracy dla
fizycznych – górników lub hipermarket. Ale
propozycja dla młodych!” – pisze. „Młodzi ludzie nie potrzebują muzeów, Domów Solidarności, alejek i kaskad. Młodzi ludzie muszą
czuć grunt pod stopami” – wtóruje mu niejaki
„seboc”.
Kolejna kwestia. Postanowiliśmy zapytać
młodych ludzi, czym kierują się przy wyborze
nowej placówki. Potrzeby rynku pracy i przyszłe zarobki? Tradycja rodzinna? A może wybory przyjaciół? I najważniejsze, czy zostaną
w Jastrzębiu-Zdroju po ukończeniu edukacji?
O zgrozo, większość z nich odpowiedziała, że
nie ma takiej opcji!

Tymczasem przenieśmy się na pewien szkolny korytarz. „Dla mnie najważniejszy jest
hajs, po naszemu pieniążki, czego nigdy nie
ukrywałem. Może zdecyduję się, żeby zostać
mechanikiem samochodowym, ale nie takim,
który siedzi w kanale samochodowym, cały
uwalony smarem. Najlepsza opcja to zahaczyć się w Niemczech, najlepiej w fabryce
BMW, żeby kaska zgadzała się co do złotówki, a konkretnie euro” – młody człowiek przestępuje z nogi na nogę.
„A jeśli chodzi o szkołę? Masz jakieś konkretne oczekiwania?” – pytamy niepewnie. „Mówiąc szczerze, nie chciałbym przemęczać się
jakoś szczególnie. Jak zaczną zadawać za dużo, jeden Bóg wie, co wymagać, to rezygnuję
z takiego interesu. Nigdy nie byłem dobry w
te klocki, rozumie pan, taki zdolny leń, więc
niech zostanie po staremu. Grunt, żeby kaska
zgadzała się co do złotówki, co nie?” – powtarza starą formułkę. Czy Jastrzębie-Zdrój stanowi wyzwanie dla tego „młokosa”?
A teraz kobiecy głos w sprawie. „Dziewczyny,
uciekajcie stąd!” – apeluje „studentka 4 roku
z Wrocławia” – „Bo tutaj nic dobrego i cudownego was nie czeka. Mówi to wam dziewczyny, która studiuje w Wrocławiu i nie ma tu zamiaru wracać. Tutaj faceci, jak się porównuje,
to miernota i nic więcej. Kopalniaki fizyczni!”
A może wziąć przykład z sąsiadów? I nie demonizować tego, w jakim mieście przyszło
nam mieszkać? Okazuje się bowiem, że państwa, które poszły w kierunku budownictwa
czynszowego, odniosły spektakularny sukces
ekonomiczny. Nie trzeba nikogo przekonywać, że Niemcy czy Szwecja, gdzie „czynszówki” cieszą się największą popularnością,
stanowią obiekt westchnień wielu mniej zamożnych krajów.
Zalet takiego rozwiązania jest wiele. Człowiek, niezwiązany kredytem na mieszkanie,
jest bardziej mobilny, może także swobodnie
zmieniać miejsce zamieszkania, co często stanowi atut dla potencjalnego pracodawcy.
W końcu nie chodzi o to, aby wymarzone „M”
było kulą u nogi czy wręcz kotwicą, która
ogranicza naszą mobilność. Mądrzejsi i zamożniejsi zrozumieli tę prawidłowość dawno
temu. Czas, aby podrapać się po głowie i samemu wyciągnąć podobne wnioski.
Damian Maj
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32-latek złamał
kwarantannę

informacje
Wodzisław Śląski

Dom jak plantacja
konopii?
Policjanci z wodzisławskiej komendy zostali powiadomieni przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego
Policji o odkryciu na terenie Rydułtów plantacji marihuany. Kryminalni wraz z technikiem kryminalistyki pojechali na ulicę Raciborską, gdzie pod wskazanym adresem
znajdował się dom jednorodzinny. Policjanci z CBŚP zwalczający zorganizowaną przestępczość narkotykową
wskazali pokój, w którym znajdował się własnoręcznie
zrobiony namiot. W środku, oprócz krzaków konopi,
znaleziono przedmioty służące do jej uprawy.

Choć do tej pory wszyscy mieszkańcy pobliskich Żor zakwalifikowani do kwarantanny z pełną odpowiedzialnością stosowali się do zaleceń służb sanitarnych, to jeden
z nich zachował się zupełnie nieodpowiedzialnie.
Kiedy kilka dni temu po godzinie 16.00 mundurowi pojawili się pod blokiem, w którym mieszkał mężczyzna poddany kwarantannie, okazało się, że nie ma go w domu. Próbując ustalić, gdzie przebywa aktualnie 32-latek, policjanci usłyszeli od niego przez telefon, że jest w innym
miejscu niż te, które wskazał służbom sanitarnym. Problem w tym, że nie potrafił podać dokładnego adresu i nieprecyzyjnie odpowiadał na zadawane pytania.

Policjanci z Wodzisławia Śląskiego w trakcie przeszukania
domu znaleźli pieniądze, telefony, młynki, tak zwanego
„skręta” z zawartością suszu i dwa woreczki z marihuaną.
W domu, podczas policyjnych czynności, obecny był 32letni „plantator”. Jak się okazało, mężczyzna pochodził
z Kędzierzyna Koźla, a w Rydułtowach wynajmował dom,
w którym zorganizował plantację. W miejscu jego stałego
zamieszkania wodzisławscy kryminalni także zabezpieczyli marihuanę. Wobec mężczyzny prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru oraz zakaz opuszczania kraju. Za uprawę i posiadanie
znacznej ilości środków odurzających może trafić do więzienia nawet na 8 lat.
Pawłowice

Miejsce dla ratowników

W pewnym momencie, gdy oczekujący pod blokiem stróże
prawa prowadzili korespondencję z dyżurnym, zauważyli
wbiegającego do klatki schodowej zdyszanego mężczyznę
z telefonem komórkowym w dłoni. Okazało się, że to kontrolowany przez mundurowych 32-latek. W dalszej rozmowie przyznał się, że złamał zasady kwarantanny i poszedł... w odwiedziny do znajomego.

W gminie Pawłowice będzie funkcjonować podstawowy
zespół ratownictwa medycznego. Wójt Franciszek Dziendziel zadeklarował udostępnienie miejsca dla stacjonowania zespołu. Ostatecznie wybór padł na ośrodek zdrowia
przy ulicy Górniczej, a dokładnie – nieużywane pomieszczenia piwniczne, które przystosowano do potrzeb ratowników.

Policjanci przypomnieli mężczyźnie o obowiązkach związanych z zarządzoną wobec niego kwarantanną, kategorycznie zabronili mu opuszczać miejsce zamieszkania
i poinformowali o czekających go konsekwencjach prawnych. Wobec 32-latka skierowano już wniosek o ukaranie
do sądu za popełnione wykroczenie. O incydencie zawiadomiono także służby sanitarne.

Przebudową zajęła się brygada budowlana Gminnego
Zespołu Komunalnego. Aby rozkład lokalu dostosować do
potrzeb pogotowia, postawiono lekkie ścianki dzielące
przestrzeń. W ten sposób uzyskano trzy pomieszczenia:
administracyjno-socjalne, gdzie ratownicy będą wykonywać niezbędną pracę biurową, związaną z przyjmowaniem
zgłoszeń, będą mogli również tutaj przygotować i zjeść
posiłek, pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku, na
przykład podczas nocnych dyżurów oraz pomieszczenie
gospodarcze. Ratownicy będą mieli do dyspozycji sanitariaty i prysznic.

„Przypominamy, że wobec osób, które nie stosują się do
postanowień decyzji o kwarantannie, zostaną wyciągnięte
surowe konsekwencje. O takich ujawnianych przypadkach policjanci informują służby sanitarne, które mogą nałożyć karę w wysokości nawet 30 tysięcy złotych. Wobec
nieodpowiedzialnych osób policjanci będą prowadzić też
czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem z art.
116 kw., gdzie grzywna może sięgać 5 tysięcy złotych”
– informują żorscy stróże prawa.

W ramach prac Gminny Zespół Komunalny odmalował
ściany, położył nową wykładzinę i płytki. Aktualnie trwają
prace przy budowie specjalnego wjazdu dla karetki pogotowia. Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i meble
zapewni pogotowie.

Reklama

Reklama

Stowarzyszenie Aktywny Senior
tel. 535 997 170

18-31 lipca
Wczasy w Jarosławcu z 40 zabiegami i dojazdem.
Kolejne terminy: 29 sierpnia-11 września,
26 września-9 października
Więcej na: www.arka-jaroslawiec.pl
27 czerwca-5 lipca
Mazury. Rejsy. Pisz, św. Lipka
2 sierpnia
Tydzień Kultury Beskidzkiej, z obiadem
13-16 sierpnia
Warszawa. Niepokalanów
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CIESZYN

Przez rzekę po... alkohol
Policjanci z Cieszyna otrzymali niedawno informację
o dwóch mężczyznach, próbujących przekroczyć granicę
z Czechami przez rzekę Olzę. Gdy patrol dotarł na miejsce,
mundurowi zauważyli osobę, której silny nurt rzeki nie pozwolił na przejście na czeską stronę. Jeden z funkcjonariuszy wszedł do wody i pomógł „turyście” wyjść bezpiecznie na polski brzeg. Nurt porwał mężczyźnie buty, dlatego
też policjanci dali mu inne obuwie.
W tym samym czasie drugi mężczyzna, prawdopodobnie
zauważywszy czeskich policjantów, postanowił wrócić do
swojego kolegi. Gdy obaj stanęli już na suchym brzegu
w polskim Cieszynie, okazało się, że nie są... „zbyt trzeźwi”.
Wynik badania wykazał w ich organizmach po około 3 promile alkoholu. 52-letni mieszkaniec Olsztyna i jego 40-letni kolega z Ciechanowa wytłumaczyli policjantom, że do
Czech przez rzekę wybrali się, aby kupić alkohol. Obaj zostali ukarani mandatami za przekroczenie wbrew przepisom granicy RP, a następnie trafili na „policyjny dołek”.
Wodzisław Śląski

Rakietami w pandemię
Kilka dni temu po południu mundurowi zostali wezwani na
ulicę Bogumińską w Wodzisławiu Śląskim, gdzie na obiekcie sportowym otworzone zostały korty tenisowe i gromadzili się ludzie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia,
policjanci zauważyli wbiegającego na korty mężczyznę,
który krzyczał do pozostałych osób, aby siadali, bo przyjechała policja. Na terenie obiektu stróże prawa zauważyli
także dwóch mężczyzn ubranych w stroje sportowe, przy
których leżały rakiety tenisowe.
31-latek, który ostrzegł kolegów, oświadczył, że jest pracownikiem kortów tenisowych i nie widzi nic złego w uprawianiu sportu. Przekazał także, że jego koledzy przyszli
posprzątać obiekt. Mundurowi doskonale wiedzieli, że nie
jest to prawdą. Wszystkim mężczyznom przypomniano
o zakazie gromadzenia się i stosowaniu do obowiązujących przepisów. W obecności mundurowych zamknięto
obiekt.
„Warto podkreślić, że wprowadzone obostrzenia mają
nam wszystkim pomóc w walce z koronawirusem i nie są
przeciwko społeczeństwu. Policjanci każdy przypadek interwencji będą oceniali indywidualnie, w odniesieniu do
danego przypadku i zgodnie z obowiązującymi przepisami
egzekwować ich przestrzeganie. Stróże prawa przede
wszystkim stosują formę edukacyjną i pomocową, ale
wprowadzone zasady dotyczą bezpieczeństwa nas
wszystkich, zatem apelujemy o zdrowy rozsądek i stosowanie się do zaleceń” – czytamy na stronie wodzisławskiej
policji. Pamiętajmy, że wprowadzono ograniczenia związane z poruszaniem się i grupowaniem osób w związku z
pandemią.
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Apel Prezesa GSM
Członkowie, lokatorzy Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej!
Nigdy dotychczas nie musiałem apelować do Was w tak poważnej sprawie,
w sprawie dotyczącej życia. Naszego
życia!
Ostatnio natura znów pokazała swoją potęgę i nieprzewidywalność, a tym razem jej
groźnym wyrazicielem stał się znany już
wszystkim na świecie koronawirus. Wszyscy stanęliśmy przed wielkim problemem.
Musimy przebudować swoje życie i unikać
miejsc publicznych, jak najwięcej czasu
spędzić w domu, bez spotkań ze znajomymi, bez ulubionych sprzedawców w galeriach czy na targowiskach, ograniczyć do
niezbędnych rozmowy z naszymi admini-

stratorami o mieszkaniowych problemach.
Pamiętajcie! Jesteśmy dla Was, dla mieszkańców GSM! Codziennie od godziny 7 do
15 nasi pracownicy wykonują nadal swoje
obowiązki. Sprzątają, naprawiają, remontują, wyliczają, odpowiadają na pytania, planują, rozliczają, wystawiają dla Was dokumenty, ścigają dłużników. Możemy liczyć tylko na siebie, wszystkie sposoby zabezpieczające Was i nas przed ewentualnym zarażeniem są tylko i wyłącznie naszą inicjatywą.
I ją podejmujemy z całą odpowiedzialnością, nawet jeśli to uciążliwe. Dezynfekujemy
windy brzydkim z wyglądu płynem, wietrzymy klatki schodowe i ograniczamy dotykanie klamek poprzez otwieranie drzwi do budynków. Powinniśmy dezynfekować całe
nasze osiedla i budynki, ale do tego potrzebujemy wsparcia władz, sami nie damy rady.

Zwracam się do Was z apelem! Wszystko
możemy zrobić zdalnie, unikając niebezpiecznego kontaktu osobistego. Zadzwońcie, nie chodźcie po książeczki czynszowe,
ani też w innym sprawach. Przez telefon też
udzielimy Wam informacji i w miarę możliwości pomożemy. Seniorzy! Jeśli sami nie
możecie, poproście innych, niech zapłacą
za Was czynsz przez internet, nie chodźcie
sami do banku. Jeśli konieczne jest jakiekolwiek zaświadczenie, poproście o nie kilka
dni wcześniej, na spokojnie, żebyśmy mogli
znaleźć sposób, jak je Wam je wydać. Teraz
nie da się ich wydać od ręki i osobiście.
Od poniedziałku nasi pracownicy będą
mieć (dzięki inicjatywie jastrzębskich harcerzy) akcesoria pozwalające zachować dystans (maski, gogle, rękawiczki), możecie za-

tem bez obaw wzywać nas do usunięcia koniecznych usterek w waszych mieszkaniach. Nie nadużywajmy tego. Sprzętu zabezpieczającego nasze służby nie mamy
w ilościach nieograniczonych.

Apeluję! ZOSTAŃCIE W DOMACH!
Dzwońcie! Pomożemy Wam w razie potrzeby i w miarę możliwości. Korzystajcie z pomocy harcerzy! Ograniczcie do
koniecznych zakupy, wietrzcie mieszkania, nie dotykajcie poręczy na klatkach schodowych ani niczego, czego
nie musicie, unikajcie zbędnych kontaktów osobistych. Chciałbym zobaczyć każdego z Was, jak niebezpieczeństwo minie.

GSM w czasie zarazy
Mimo epidemii koronawirusa i związanych
z nią dużych uciążliwości, pracownicy Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej starają się
na bieżąco realizować swoje zadania i obowiązki. Wszystkie wydziały Spółdzielni pracują, grupy remontowe reagują nie tylko na
doraźnie zgłoszenia ale też wykonują normalnie zaplanowane prace. Również firmy
podwykonawcze przeorganizowały się i wywiązują się z zobowiązań. Wszystko przebiega normalnie. Prawie normalnie.

Za słowem „prawie” kryje się duży wysiłek
zarządu i pracowników GSM, żeby sprostać
obecnym wyzwaniom. GSM przeszła na
„hybrydową” organizację praczy. Żeby zminimalizować zagrożenie dla pracowników
i interesantów większość zadań wykonuje
się zdalnie. Pracownicy zostali podzieleni
w ramach swoich komórek na 2 zespoły.
Kiedy jeden przychodzi normalnie do pracy
to członkowie drugiego pracują zdalnie
w domu w normalnych godzinach pracy.

Większość zgłoszeń jest przyjmowanych telefonicznie lub za pośrednictwem internetu
w ramach nowo wprowadzonego systemu
e-mieszkaniec. Jeśli jest konieczna osobista
obecność interesanta to jest przyjmowany
w wejściu budynku zarządu lub administracji i kontakt sprowadzony do minimum. Na
przykład niezbędnie konieczne zaświadczenia są wydawane w cyklu dwudniowym
- w jednym jest przyjmowany wniosek
a w drugim wydawany właściwy dokument.

„To naprawdę trudna sytuacja ale robimy
wszystko, żeby jej sprostać i nasi członkowie odczuli ją jak najmniej. Cieszę się, że wykazują duże zrozumienie i bardzo im za to
dziękuję. Dziękuje również wszystkim naszym pracownikom, którzy dostosowują się
do tej sytuacji i dobrze wykonują postawione im zadania. Razem przetrwamy ten
trudny okres” - mówi prezes GSM Gerard
Weychert

Dodatki mieszkaniowe
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje mieszkańców, że istnieje możliwość
ubiegania się o dodatki mieszkaniowe,
szczególnie dla tych, którym w ostatnich
dniach, wskutek zarządzeń rządu, pogorszyły się warunki życiowe, np. przez utratę
pracy lub przez istotne zmniejszenie dochodów,.

Na podstawie Ustawy z dnia 21.06.2001r.
o dodatkach mieszkaniowych:
- dodatek przysługuje osobom mającym
tytuł prawny do lokalu (również umowę najmu)
- dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie

jednoosobowym i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (najniższa emerytura obecnie to 1200zł , dochód liczony jest z ostatnich 3 miesięcy
przed złożeniem wniosku o dodatek )
- powierzchnia lokalu nie może przekroczyć
35 m kw dla jednej osoby
40 m kw dla dwóch osób

Kiedy Wielka Noc nastanie
życzymy na Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości,
które niechaj zawsze gości
w dobrym sercu, w jasnej duszy
i wszystkie żale zagłuszy
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Górniczej |Spółdzielni Mieszkaniowej

45 m kw dla 3 osób
55 m kw dla 4 osób
65 m kw dla 5 osób
70 m kw dla 6 osób
Wnioski o dodatek składa się w Referacie
Dodatków Mieszkaniowych w UM Jastrzębie-Zdrój
Zarząd GSM
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„Najlepszy sezon w historii”
Sezon 2019/20 został zakończony w niecodziennych okolicznościach. Z powodu zagrożenia koronawirusem przerwano rozgrywki
po ćwierćfinałach, które w historii JKH GKS
Jastrzębie zapisały się wspaniałym zwycięstwem nad faworyzowaną Cracovią Kraków.
Po zakończonym sezonie naszej drużynie
przyznano brąz, który podopieczni Roberta
Kalabera dołożyli do pozostałych skalpów,
czyli Pucharu Polski i Pucharu Wyszehradzkiego. O tych sukcesach rozmawiamy z prezesem klubu Kazimierzem Szynalem.
Nie mieliśmy prawa spodziewać się takiego
zakończenia sezonu 2019/20...
No cóż, siła wyższa. Przedstawiciele klubów
obecni na spotkaniu w Katowicach 11 marca
zgodzili się na zakończenie rozgrywek Polskiej Hokej Ligi. Decyzja ta zapadła w kontekście ówczesnej wiedzy i wydarzeń, a wobec
rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kolejnych dniach okazuje się całkowicie słuszna.
Jednak kibice powinni wiedzieć, iż nikt nie
pytał klubów, a w szczególności JKH GKS,
o "rozdział medali".
Naprawdę?
O ile zakończenie sezonu było decyzją klubów, co więcej - decyzją z wszech miar słuszną, o tyle decyzja o przyznaniu określonych
medali była wyłączną decyzją władz PHL
i PZHL. Ta decyzja zapadła z pominięciem
opinii JKH GKS.
Trener Robert Kalaber nie ukrywał, że sezon
powinien zakończyć się bez rozdziału medali.
Jako klub stoimy na podobnym stanowisku.
Chciałbym coś podkreślić - od 36 lat jestem
prawnikiem, mecenasem. Obecnie pełnię
funkcję dyrektora Biura Prawnego JSW. Zanim wydam jakąkolwiek opinię, sprawdzam
ważny stan faktyczny. W przypadku rozgrywek ekstraligi hokeja na lodzie stan faktyczny
jest taki, że kluby przystąpiły do sezonu na
wiadomych z góry zasadach. Te zasady
w pewnym momencie zostały przerwane.
W sezonie zasadniczym najlepszy był GKS
Tychy, a drugie miejsce zajęła Unia Oświęcim i
tego nikt nie kwestionuje. Natomiast mistrz
Polski nie został wyłoniony. Sytuacja jest taka, że cztery drużyny awansowały do półfinałów play-off. Jak wiadomo, obok wymienionych zespołów były to także drużyny z Jastrzębia i Katowic. Każda z tych ekip mogła
potem zostać mistrzem Polski lub zdobyć srebro. I to jest fakt, a my musimy trzymać się
właśnie faktów. W fazie zasadniczej zwyciężył GKS Tychy i powinien zostać za to nagrodzony. Podobnie wyróżnione powinny zostać
wszystkie drużyny, które znalazły się w półfinale.
Co zatem należało zrobić?
W tej chwili i tak już nic nie zrobimy, ponieważ
"mleko się rozlało". Sądzę, że pewnym rozwiązaniem byłoby nagrodzenie Tychów i Unii
udziałem w europejskich pucharach. Z kolei
JKH GKS i Katowice jako półfinaliści mogłyby
reprezentować Polskę w Pucharze Wyszehradzkim.
Przejdźmy do podsumowania sezonu. Puchar
Polski, Puchar Wyszehradzki, brązowy medal
PHL. We wrześniu bralibyśmy to w ciemno.
Oczywiście. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że jest to najlepszy sezon w historii
jastrzębskiego hokeja, a porównywalnym do
niego mogą być jedynie rozgrywki 2012/13,
gdy wywalczyliśmy Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju. Wprawdzie nie zajmujemy
się już powodami przerwania sezonu, jednak
należy tu dodać, że w półfinałowych bojach
z Unią Oświęcim wcale nie staliśmy na stra-

Kazimierz Szynal
fot. Magdalena Kowolik

conej pozycji. W opinii trenera nasz zespół
po wyeliminowaniu Cracovii był w naprawdę
mocnym "gazie". Zatem rozstrzygnięcie pojedynków o finał wcale nie musiało zakończyć
się z korzyścią dla Unii.
Zapewne ma pan świadomość, że nasi kibice
nie byli optymistami przed ćwierćfinałem
z Cracovią. A jak było z tą nadzieją u pana?
W mojej opinii bardzo wiele zależało od
wyniku pierwszego meczu. Po zwycięstwie
w inaugurującym tę rywalizację spotkaniu na
Jastorze byłem prawie pewien, że damy sobie
radę i tej opinii nie zmieniły dwie wyjazdowe
porażki w Krakowie. Przed rokiem sytuacja
ułożyła się źle, bowiem rozpoczęliśmy od
porażki. Teraz było inaczej. Powiem więcej
- było mi bardzo żal drugiego pojedynku
w Krakowie, gdzie przegraliśmy w kontrowersyjnych okolicznościach po golu w ostatniej minucie bardzo długiej dogrywki. Mieliśmy szansę skończyć tę rywalizację znacznie
wcześniej.
Który z momentów minionego sezonu
będzie dla pana symbolem rozgrywek?
Być może jest coś, o czym kibice nie wiedzą?
Nie jestem przekonany, czy nasi kibice zdają
sobie sprawę z wagi zdobycia Pucharu Wyszehradzkiego. Przecież po raz pierwszy JKH
GKS zagrał o stawkę z tak mocną drużyną jak
wicemistrz Słowacji i, co więcej, pokonał ją!
Podkreślam słowa "o stawkę", bo przecież
mieliśmy już okazję walczyć w sparingach
z poważnymi firmami. HK Nitra to najsilniejsza drużyna, jaka na przestrzeni ostatnich lat
pojawiła się na Jastorze. Chcę podkreślić, że
w grze "o coś" nie zagraliśmy jeszcze z takim
przeciwnikiem. Dlatego warto, abyśmy wszyscy docenili ten sukces.
Na koniec wróćmy jeszcze do koronawirusa.
Epidemia to jeden problem, a drugim będą jej
konsekwencje dla gospodarki. Czekają nas
ciężkie czasy. Czy możemy pokusić się o jakieś
prognozy, jeśli chodzi o sytuację finansową
JKH GKS?
Rozwój wydarzeń jest bardzo dynamiczny.
Epidemia ma istotne przełożenie na sytuację
gospodarczą. Mogę jednak uspokoić wszystkich kibiców, że JKH GKS jest klubem stabilnym i, nie chwaląc się, dobrze prowadzonym.
Na chwilę obecną nie widzę zagrożeń dla naszego dalszego funkcjonowania. Będziemy
budować zespół na nowy sezon, ale bez mocarstwowych zapędów. Chcemy mieć dobrą
drużynę, która powalczy o najwyższe cele.
Dlatego chciałbym w tym miejscu podziękować naszym wszystkim sponsorom. Od strategicznego partnera, czyli Jastrzębskiej Spółki Węglowej, aż po tych, których wkład w funkcjonowanie naszego klubu jest mniejszy. To
dzięki nim możemy być na chwilę obecną
spokojni o losy JKH GKS. A skoro już zapytał
pan o kibiców, to chciałbym im serdecznie
podziękować za fantastyczną postawę w zakończonym sezonie. Drużyna czuła wasze
wsparcie trybun i to poniosło ją do strefy medalowej!
Pełna treść wywiadu na www.sport.jasnet.pl
rozm. Mariusz Gołąbek
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PlusLiga zakończyła rozgrywki
Siatkarzy Jastrzębskiego Węgla nie zobaczymy już w akcji na krajowych arenach w sezonie 2019/20. 25 marca Polska Liga Siatkówki
z powodu pandemii koronawirusa postanowiła zakończyć sezon m.in. w PlusLidze. Władze rozgrywek nie przyznały jednak tytułu
mistrzowskiego oraz medali. Tym samym podopieczni Slobodana Kovacia finiszują na
czwartym miejscu, które zajmowali przed
przerwaniem ligi. To o tyle ważna informacja,
że trzy pierwsze drużyny (ZAKSA Kędzierzyn, Verva Warszawa i Skra Bełchatów) wystąpią w Lidze Mistrzów 2020/21.
Podobnej decyzji odnośnie europejskich pucharów nie podjęła jak na razie Europejska

Konfederacja Siatkówki (CEV), ale wiele
wskazuje na to, że nie będzie miała innego
wyjścia. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów znalazły się przecież aż trzy włoskie drużyny. Ponadto, jak poinformował prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol w wywiadzie dla
programu "7Strefa" (Polsat Sport), nasi zawodnicy rozjechali się już do domów. Uzupełnijmy, że siatkarze nie mają nawet gdzie trenować, bo wszystkie obiekty sportowe są
zamknięte. - Dogranie tej edycji Ligi Mistrzów
z naszej strony będzie niemożliwe - wprost
powiedział Adam Gorol. Prezes uważa, że
z uwagi na ten fakt tegoroczni ćwierćfinaliści
powinni zostać dopuszczeni do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Koronawirus storpedował sport
W 2020 roku nie odbędą się Igrzyska Olimpijskie w Tokio i organizowane w 12 miastach
Starego Kontynentu Mistrzostwa Europy.
Ligi krajowe i rozgrywki międzynarodowe
znalazły się w zawieszeniu. Poza Białorusią
(prezydent Aleksandr Łukaszenka bagatelizuje zagrożenie i... publicznie gra w hokeja)
praktycznie cały sportowy świat stanął
w miejscu. Nie inaczej jest w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie od połowy marca zamknięte są
wszystkie obiekty sportowe.
Obostrzenia wprowadzone przez polski rząd
początkowo nie dotyczyły wprawdzie ruchu

na świeżym powietrzu, jednak podczas konferencji w dniu 31 marca minister zdrowia
Łukasz Szumowski wprost zaapelował, aby
dla "naszego wspólnego dobra" nie szukać
możliwości "obejścia" obostrzeń, ale działać
w zgodzie z duchem prawa. Szumowski powiedział, aby możliwie krótkie wyjścia z domu potraktować wyłącznie jako możliwość
przewietrzenia się dla zdrowia psychicznego.
- Nie wykorzystujmy tego dla uprawiania
sportu przez najbliższe dwa tygodnie (...). Nie
róbmy wycieczek i nie uprawiajmy sportu
- zaapelował minister zdrowia.

Polski futbol zaciska pasa
Polski Związek Piłki Nożnej nie podjął jeszcze
decyzji w sprawie dalszych losów sezonu
2019/20 (jak na razie rozgrywki "wiszą" do
końca kwietnia), jednak już teraz rusza na pomoc klubom piłkarskim. 27 marca "na przetrwanie" ekip na wszystkich szczeblach rozgrywkowych przekazane zostało 116 mln zł.

po konsultacjach z klubami. Ponadto kluby
z niższych lig (w naszym przypadku Granica
Ruptawa, Żar Szeroka i Zryw Bzie) będą
mogły liczyć na zawieszenie opłat ryczałtowych za udział w rozgrywkach w sezonie
2020/21. Nie będzie trzeba także płacić za
udział w rozgrywkach młodzieżowych.

W ramach wsparcia PZPN podtrzyma finansowanie z systemu Pro Junior System niezależnie od tego, czy sezon zostanie zakończony. Na kluby I-ligowe (czyli wśród nich GKS
Jastrzębie) Związek przeznaczy w sumie
10 mln zł. Ta kwota zostanie podzielona pomiędzy uczestników rozgrywek, ale głównie
na podtrzymanie "obszarów piłki juniorskiej
i młodzieżowej". Podział ma zostać ustalony

Również 27 marca kluby Fortuna I Ligi (a zatem także GKS Jastrzębie) solidarnie zarekomendowały "czasowe ograniczenie wynagrodzeń" zawodnikom i sztabom trenerskim
o połowę, przy czym minimalną kwotą pensji
będzie poziom 4 tys. zł brutto. Dodajmy, że
kilka dni wcześniej decyzję o zrzeczeniu się
połowy pensji z własnej inicjatywy podjął
symbol ekipy z Harcerskiej Kamil Jadach.

Zmarł Czesław Caputa
Grono legend jastrzębskiego boksu na "niebiańskim ringu" powiększyło się o Czesława
Caputę, dawniej wybitnego szkoleniowca
młodych pięściarzy GKS Jastrzębie. Spod jego ręki wyszło wielu mistrzów Polski. Caputa
zmarł 29 marca w Kozach w wieku 82 lat.
Czesław Caputa urodził się 10 lutego 1938 r.
w Czechowicach. Jako zawodnik występował
w Stali Bielsko-Biała, Stali Czechowice, BBTS
Bielsko-Biała i Śląsku Wrocław, a w 1966 r.

dołączył do Górnika Jas-Mos i niebawem
świętował z nim awans do II ligi. Jednak na
miano pomnikowej postaci zasłużył dopiero
jako trener młodzieży. Autor dzieła "Górnicze
Pięści" Marcin Boratyn podkreślił, że Caputa
był jednym z najlepszych łowców talentów
w Polsce. Jako szkoleniowiec przygotował do
sukcesów m.in. Jana Szpyrę, Leszka Rybińskiego, Andrzeja Danielaka, Tadeusza Wijasa,
Jana Dydaka, Juliusza Sobczaka, Zbigniewa
Góreckiego czy Andrzeja Porębskiego.

W telegraficznym skrócie
*** Biegi górskie: Piotr Spyrka (czas 8 h i 59 min), Tomasz Nowicki (8:59) i Jacek Buryba (9:19)
pokonali dystans 64 km w ekstremalnej Górskiej Pętli 12:12 rozgrywanej pomiędzy Szczyrkiem a Brenną. *** Hokej: JKH GKS Jastrzębie został mistrzem Śląska w kategoriach wiekowych żaka starszego (roczniki 2006-2007) i żaka młodszego (2008-2009). Rozdziału medali
dokonano po przerwaniu sezonu na podstawie średniej punktów zdobytych w rozegranych
meczach. *** Narciarstwo: 15-letnia jastrzębianka Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka)
zdobyła w Wołosatem (Bieszczady) mistrzostwo Polski młodziczek w biegu na 5 km stylem
dowolnym (czas 14:46). *** Piłka nożna: 17 marca w wieku 51 lat zmarł Piotr Jegor. W 2002 r.
był grającym trenerem GKS Jastrzębie. *** Siatkówka: Earvin Ngapeth (Zenit Kazań) jest
zakażony koronawirusem. Francuz zaraził się podczas pobytu w domu na początku marca,
a zatem już po pojedynkach Ligi Mistrzów z Jastrzębskim Węglem. *** Szachy: Bartłomiej Niedbała (UKS Pionier) zdobył w Szklarskiej Porębie wicemistrzostwo Polski juniorów do lat 16.

10

kwiecień 2020

informacje SM Jas-Mos

Staramy się funkcjonować normalnie
Cieszę się, że w tej trudnej sytuacji mogę współpracować z tak odpowiedzialną załogą, która w pełni rozumie potrzebę swojej pracy
na rzecz lokatorów. I mimo wielu ograniczeń wynikających z konieczności zachowania podstaw bezpieczeństwa swojego, ale także
lokatorów, wykonujemy swoje obwiązki na bieżąco - stwierdza Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” Piotr Szereda.
- Nasi lokatorzy w większości są bardzo zdyscyplinowani, zdeterminowani, odpowiedzialni i bardzo wyrozumiali. Chciałbym
podziękować cudownym sąsiadom, którzy dbają o siebie nawzajem. Ta pomoc jest nieoceniona. Jak warto mieć dobrego sąsiada
przekonało się wielu mieszkańców naszego miasta.

Panie Prezesie, jak w obecnej sytuacji
funkcjonuje Wasza Spółdzielnia?
Staramy się w obecnej sytuacji funkcjonować
normalnie. Oczywiście z powodu zagrożenia
COVID-19 w Spółdzielni wszczęto procedurę
bezpieczeństwa. Od 23 marca 2020 r. wszystkie wnioski, podania, dokumenty czy też zgłaszanie usterek, awarii odbywa się telefonicznie lub drogą mailową. Tu widać wielką wyrozumiałość i odpowiedzialność naszych lokatorów za co im bardzo dziękuję.
A co z awariami?
Oczywiście nasi konserwatorzy wykonują
swoje obowiązki, mamy przecież 6 500 lokali
mieszkalnych w 121 budynkach. Nasze nieruchomości to wbrew pozorom żywy organizm. Ograniczamy jednak wejścia do lokali
mieszkalnych, szczególnie w przypadku lokali,
gdzie widać objawy przeziębienia mieszkańców. Podobna sytuacja jest też jeżeli chodzi
o utrzymanie porządku w naszych budynkach
oraz na zewnątrz. Robimy po prostu swoje.
Dodatkowo na klatkach schodowych staramy
się systematycznie odkażać wejścia, windy
i poręcze.
Z jakimi problemami się państwo borykacie?
Problem pierwszy to absencja części pracowników, którzy muszą skorzystać z opieki nad

dziećmi (brak zajęć szkolnych, nieczynne
żłobki i przedszkola) oraz nad seniorami. Problem drugi to obawa, że braknie nam środków
dezynfekujących, ale staramy się o pełne ich
zabezpieczenie. Chciałem w tym miejscu podziękować Jastrzębskiemu Hufcowi Związku
Harcerstwa Polskiego, który na starcie wspomógł nas 220 maseczkami wielokrotnego
użytku.
Jak zachowują się pracownicy
w tak nietypowej sytuacji?
Cieszę się, że w tak trudnej sytuacji mogę
współpracować z tak odpowiedzialną załogą,
która w pełni rozumie potrzebę swojej pracy
na rzecz lokatorów. I mimo wielu ograniczeń
wynikających z konieczności zachowania
podstaw bezpieczeństwa swojego, ale także
lokatorów, wykonujemy swoje obowiązki na
bieżąco.
A co z inwestycjami, remontami?
Obecnie na naszych zasobach wykonywane
są prace ujęte w planach remontowych. Realizowane są: termomodernizacja, remonty
wind, malowanie klatek schodowych, remont
instalacji gazowych, remont schodów. Nasza
współpraca z firmami, które wykonują swoje
zadania remontowe na naszych zasobach
przebiega wzorowo. Jesteśmy w stałym kon-

takcie z szefami tych firm i działamy zgodnie
z zaleceniami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników, jak i też naszych
mieszkańców. Dopóki sytuacja na to pozwoli
będziemy działać zgodnie z planem.
Czy spółdzielcy mogą oczekiwać na
obniżenie lub zawieszenie czynszu?
Osoby posiadające niskie dochody mogą uzyskać pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego. Wnioski o podatek mieszkaniowy należy składać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta.
A komu należy się taki dodatek?
Generalnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to są osoby, które np.: posiadają
wyrok o eksmisję z przyznanym prawem do
lokalu socjalnego, posiadają tytuł prawny do
lokalu (spółdzielcze lokatorskie, własnościowe prawo do lokalu, umowa najmu), zajmują
lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczają odpowiednich norm oraz określony
średni miesięczny dochód gospodarstwa
domowego.
Czy o ten dodatek mogą ubiegać się osoby,
które mają zaległości czynszowe?
Tak, o ten dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się także osoby posiadające zaległości

www.JasNet.pl
czynszowe. Jednak należy zauważyć, że osoba
korzystająca z dodatku mieszkaniowego zobowiązana jest do regularnego dopłacania
różnicy pomiędzy kwotą przyznanego dodatku, a bieżącą opłatą czynszową. Brak dopłat powoduje utratę dodatku mieszkaniowego, o który ponownie można się ubiegać po
upływie terminu, na który został przyznany.
Szybkie załatwienie formalności i dostarczenie niezbędnych dokumentów prowadzi często do zachowania ciągłości płatności czynszu
i zapobiega powstawaniu zaległości.
Jaki jest podział kosztów
w spółdzielniach mieszkaniowych?
Około 60% kosztów to opłaty niezależne od
SM. Jest to kwota przekazywana bezpośrednio na rachunki firm - usługodawców zewnętrznych świadczących swoje usługi na
rzecz zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców, czyli na centralne ogrzewanie, wodę
i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, gaz, energię elektryczną, RTV, podatki i inne
opłaty. Pozostałe około 40% to opłaty. które
przeznaczone są na pokrycie pozostałych
kosztów związanych z bieżącą eksploatacją
zasobów i terenów, utrzymaniem i konserwacją budynków i ich otoczenia, odpowiedniego
stanu sanitarno-porządkowego oraz kosztów
remontów budynków i infrastruktury technicznej. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może
odnosić korzyści majątkowych kosztem
swoich członków, w szczególności z tytułu
przekształceń praw do lokali. Jest to podstawowa zasada działania. Opłaty ponoszone
przez członków spółdzielni mieszkaniowej
muszą się bilansować z wyżej wymienionymi
kosztami.

Dziękuję za rozmowę i życzę pańskiej
załodze oraz lokatorom dużo zdrowia.

www.gazeta.JasNet.pl
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Gazetę JasNet znajdziesz w ponad 70 punktach
na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic, m.in.:
Kopalnie JSW
Galeria „Jastrzębie” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, Warszawska 2
Galeria „Zdrój” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 26
C.H. Gwarek: Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 1
D.H. Kłos: Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 2
JasNet: Jastrzębie-Zdrój, na ul. Podhalańska 31

KWK Zofówka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6
Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, ul. Trugutta 61

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 5
Galeria Kaskada: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 25
TESCO: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 2a
Avita: Jastrzębie-Zdrój, ul. Słowackiego 1
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ogrodowa 1
Sklep ogólnospożywczy: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 29
Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 4B
Polo Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 2
Papirus: Jastrzębie-Zdrój, os. 1000-lecia 2a
Sklep ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 13B
ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 3

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Marusarzówny 21

Szpital Wojewódzki: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 7
Netto: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 2
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 116A
Piekarnia Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rolnicza 154
Tisław: Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka 11a

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wynajmie
pomieszczenia, o różnych
powierzchniach użytkowych
od 17 m2 do 185,47 m2
w budynkach przynależnych
do Szpitala. Tel. 32 47 84 209
oraz 32 47 84 507
Kupię garaż przy ulicy Arki Bożka,
Zielonej. Tel. 796 489 943
Sprzedam działkę budowlaną na
terenie Jastrzębia, wszystkie media
(w granicy działki), wjazd z drogi
asfaltowej. Tel. 502 778 246
Wynajmę lokal handlowousługowy w Jastrzębiu-Zdroju.
Bardzo dobra lokalizacja. Standard
lokalu dobry (prąd, woda, gaz,
kanalizacja, Internet).
Tel. 691 959 702
Sprzedam Pralnie ekologiczna
znajdującą się w centrum miasta
przy ulicy Warszawskiej 1.
Tel. 500 361 173
Posiadam do wynajęcia warsztat
naprawy samochodów oraz
wymiany opon wyposażony w
maszyny i podnośniki w JastrzębiuZdroju przy ul. Pszczyńskiej.
Tel. 660 799 629
Mieszkanie w Jastrzębiu Zdroju,
ul. Andersa, do remontu, bez mebli.
Okna plastikowe, balkon z roletą
zewnętrzną. Łazienka, kuchnia 1.
piętro!, centralne położenie (sklepy,
kościół, autobusy, hala sportowa),
pokój słoneczny, ogólne parkingi

Intermarche: Pawłowice, ul. Świerczewskiego 59A
Netto: Świerklany, ul. Kościelna 6
UG Zebrzydowice: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6
Biedronka: Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 15A
Galeria Świstak: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 10A
Sklep Żabka: Zebrzydowice, ul. Słowackiego 2a
Galeria Karuzela: Wodzisław Śląski, ul. Targowa 19

Sklep spoż. „ADA”: Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 62C
Świat Alkoholi: Wodzisław Śląski, ul. Leszka 52

JSS Społem: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 25
Waldi: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ligonia 6

NIERUCHOMOŚCI

Sklep spoż.: Jastrzębie-Zdrój, ul. Długosza 9
Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, Ks. Płonki 1A
Tesco: Pawłowice, ul. LWP 22

Delikatesy: Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 15
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Kopernika 92

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 1
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerklańska 108

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna 11
Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 24

SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24
Le Clerc: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 35
Fresh Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 63A
Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 725

Sklep spoż. „Agnieszka”: Wodzisław Śląski, 1 Maja 29A
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Górnica 18
Sklep spożywczy: Mszana, ul. 1 Maja 236
Lewiatan: Mszana, ul. 1 Maja 73 A
Lewiatan: Gołkowice, ul. 1 Maja 143
Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A
Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B
Sklep spoż. „Sander”: Rogów, ul. Raciborska 83
Kau and Żory

przed domen. Cena do negocjacji.
Tel. 731 306 267
Wynajmę lokal w dzielnicy Zdrój,
ul. 1 Maja 23 Jastrzębie-Zdrój.
Czynsz za wynajem 450zł + media,
kaucja 1000 zł. Tel. 32 47 62 207
kom. 500 769 892
Mieszkanie do wynajęcia na piętrze
w spokojnej okolicy Strumień,
od zaraz do zamieszkania, po
remoncie, częściowo umeblowane,
stan bardzo dobry, parking pod
oknem. Tel. 692 137 686

USŁUGI
SZPACHLARSKO-MURARSKIE
oferuje:
szpachlowanie,
malowanie agregatem
hydrodynamicznym,
podwieszane su ty,
zabudowa G\K,
układanie glazur.
531 173 465
Nowo wyremontowane
pomieszczenie od 16-60m.
W budynku znajduje się winda,
poczekalnia, toalety. Pomieszczenia
mogą być umeblowane. Sala
konferencyjna. Parking.
Tel. 502 566 504
Wynajmę od 1 marca M-3, wysoki
budynek, parter, w centrum miasta
(ul. Zielona) po kapitalnym
remoncie. Czynsz ok. 500 zł,
odstępne 600 zł, kaucja 1000 zł
do zwrotu. Tel. 510 145 082
Sprzedam dom jednorodzinny
w Gołkowicach. Tel. 514 519 677

Sprzedam mieszkanie w centrum
Jastrzębia-Zdroju bez pośredników.
Tel. 604 560 810
Bąków. Sprzedam działkę
budowlaną 5500m.
Tel. 608 578 160
Sprzedam dom w Jastrzębiu
Dolnym, 2-kondygnacyjny.
Cena: 580 000 złotych.
Tel. 501 518 364
Jastrzębie-Zdrój. Mieszkanie M-4 na
I p. do częściowego remontu, niski
blok, duży parking w sąsiedztwie
lasu. Umeblowane ze sprzętem
AGD, do zamieszkania. Sprzedam
bez pośredników. Cena: 165 tys. zł.
Tel. 660 206 696
PRACA
Elplast+ Sp. z o.o. zatrudni
pracownika obsługi technologicz.
Opis stanowiska: czynności
pomocnicze i obsługa linii
technologicznej do produkcji rur
z tworzyw sztucznych oraz innych
maszyn i urządzeń. Wymagania:
umiejętność pracy w zespole,
operatywność, odpowiedzialność
i zaangażowanie. Mile widziane
uprawnienia na obsługę suwnic.
Umowa o pracę. Tel. 32 47 18 040
Szukam opiekunki do starszej
schorowanej osoby. Praca
codziennie po 2-3 godz.
Tel. 509 477 514
Szukasz pracy w budowlance,
docieplenia, elewacje, itp.?
Zadzwoń!
Tel. 607 086 478

Market Budowlany poszukuje
osoby na stanowisko magazyniera.
Obowiązki: przyjmowanie
i rozładunek towaru, ewidencja
dokumentów magazynowych,
wydawanie towaru, dbanie
o porządek i standardy rmy.
Umowa o pracę, praca na wysokiej
jakości sprzęcie, 2600 zł + premia.
Tel. 537 111 000

USŁUGI TRANSPORTOWE
Nasza rma oferuję transport
krajowy i zagraniczny,
przeprowadzki, dowóz towarów
zakupionych w sklepie do domu
lub pod wskazane miejsce.
Zadzwoń i sprawdź.
517 103 641
Firma budowlana zatrudni
kierowców kat C, operatorów
koparek oraz pracowników
budowlanych. Tel. 32 47 19 016
Zatrudnię pracowników do
ociepleń domków 1-rodzinnych na
terenie Jastrzębia. Umowa o pracę.
Mile widziane doświadczenie.
Tel. 501 564 256

Poszukuję chętnych do pracy przy
dachach. Umowa o pracę.
Tel. 669 847 268

szyby/lusterka, radio, hak
holowniczy. Ten kultowy i coraz
rzadszy pojazd sprzedam za 4999zł.
Tel. 660 003 333

Zatrudnię fryzjerkę do pracy
w salonie fryzjerskim w JastrzębiuZdroju. Warunki pracy do
uzgodnienia. Tel. 601 737 788
Firma produkująca konstrukcje
lekkie aluminiowe oraz stalowe
nierdzewne, zatrudni spawacza
TIG/MAG/montażystę z doświadcz.
Tel. 603 995 230
Zatrudnimy konserwatora. Serwis,
naprawy, montaże elementów
wyposażenia sklepów, wyjazdy
serwisowe. Wymagane prawo jazdy
kat. B, praktyka, dokładność
i precyzja, umiejętność pracy
w zespole, dyspozycyjność.
Tel. 504 053 200
INNE
Mercedes 124 ,silnik 2 litry diesel.
Ostatni prawdziwy Mercedes.
Pojazd sprawny technicznie
w codziennej eksploatacji. Auto
posiada klimatyzację, centralny
zamek z pilota, elektryczne

JasNet Jastrzębski Portal Informacyjny
ul. Podhalańska 31
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 474 00 00

Audi A3 po liftingu Sprawne
jeżdżące do drobnych poprawek.
Klima c.zamek el.szyby Abs roczny
akumulator ładne zimówki na
alumkach Silnik chodzi jak rakieta
110 Km na zwykłej pompie.
Cena 2200 Tel. 601 281 861
Toyota Avensis 2002. Silnik 2.0 T
diesel 110 KM wspomaganie
kierownicy 6 poduszek powietrz.
Abs 4 elektr. Szyby centralny zamek
na pilota klimatyzacja – sprawna
radio Cd ster. przy kier. elektr.
Lusterka relingi, halogeny.
Cena 4 200 zł. Tel. 698 212 480
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Ministerstwo Aktywów na bieżąco kontroluje
sytuację w spółkach węglowych
Ministerstwo Aktywów Państwowych przed wprowadzeniem stanu epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego
zobowiązało spółki górnicze do podjęcia działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19.
Zobowiązałem wszystkie spółki górnicze do
podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego
z możliwością przeniesienia i rozprzestrzeniania koronawirusa - powiedział Adam Gawęda Sekretarz Stanu w MAP i Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa
Węgla Kamiennego.
Spółki zgodnie z zaleceniem wiceministra
wprowadziły nowe zasady organizacji pracy
w kopalniach i zakładach górniczych. Do takich działań należy zaliczyć m.in.: ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkiego rodzaju odpraw, spotkań i narad; prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej w zakresie właściwego sposobu postępowania;
pomiar temperatury pracownikom przychodzącym do pracy; utworzenie listy pracowników niezbędnych do zapewnienia minimalnego ruchu zakładu górniczego; sprawowanie szczegółowego nadzoru nad zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony osobistej, informowanie pracowników
powracających z zagranicy o obowiązku
kontaktu ze Stacją Epidemiologiczno-Sanitarną czy wyznaczenie specjalnych miejsc
dla osób podejrzanych o zarażenie. Jednocześnie na wszystkich kopalniach wyznaczono koordynatorów, którzy mają obowiązek informowania biura BHP w centralach
o każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ
na wzrost zagrożenia.

Sytuacja związana ze stanem epidemii koronawirusa obliguje zarządy spółek do podejmowania ciągłych działań zapobiegawczych i czasami trudnych decyzji – powiedział wiceminister Adam Gawęda.

pracy do potrzebnych przerw na dezynfekcję łaźni czy lampowni.
Jest to decyzja poprzedzona pogłębioną
analizą oraz wymuszona sytuacją poszczególnych kopalń. Podkreślam, każda ze spółek górniczych ma swoje uwarunkowania
i jest inna. Dlatego to właśnie sztaby kryzysowe mają kompetencje do podejmowania wiążących decyzji i działań w spółce,
zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa - powiedział Adam Gawęda, Sekretarz Stanu
w MAP.

Spółki górnicze powołały sztaby kryzysowe,
które decydują o dalszym postępowaniu
wewnątrz spółki, wprowadzaniu ograniczeń i zmian w zakresie organizacji pracy
oraz zapewnieniu właściwej ilość środków
ochrony osobistej i dezynfekcji.
Wiceminister mocno podkreślił, że każda
kopalnia ma swoją specyfikę, uwarunkowania techniczno ruchowe oraz różny poziom
zagrożeń, dlatego organizacja pracy i sposoby zabezpieczenia zakładów górniczych
będą pozostawały w gestii dyrektorów kopalń - Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych.
W przypadku zaistnienia szczególnej sytuacji, dla zachowania bezpieczeństwa, rozważane jest też skoszarowanie osób o szczególnych kwalifikacjach, w tym pracowników
obsługi urządzeń szybowych, dyspozytorni
oraz specjalistów, czy osób posiadających
odpowiednie uprawnienia.
W skali kopalni jest to od kilkudziesięciu do
stu kilkudziesięciu pracowników. Takie przypadki będą rozpatrywane przez zarządy

spółek na podstawie wniosku dyrektora kopalni. Skoszarowaniu nie podlegałaby załoga związana bezpośrednio z produkcją.
Na posiedzeniu specjalnego zespołu ds.
zagrożeń uzgodniliśmy ramowe wytyczne
dla wszystkich spółek górniczych. Jednak
szczegółowe zasady organizacji pracy poszczególnych kopalń i zakładów górniczych
określają dyrektorzy kopalń przy akceptacji
zarządów spółek - dodał wiceminister Gawęda.
W ostatnich dniach Jastrzębska Spółka Węglowa na posiedzeniu sztabu kryzysowego
przyjęła nowe zasady organizacji przechodząc z systemu cztero na trzy zmianowy
z równoczesnym dostosowaniem czasu

Sztaby kryzysowe powołane w spółkach
górniczych na bieżąco informują Ministerstwo Aktywów Państwowych o podejmowanych działaniach. Ministerstwo podkreśla,
że kierownictwo resortu jest w stałym kontakcie z zarządami spółek.
W dobie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa niezwykle ważna jest szybka
i zdecydowana reakcja. Bardzo dziękuję
wszystkim pracownikom, kadrze kierowniczej i zarządom spółek za ogromną odpowiedzialność i zaangażowanie w działania
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa górników i kopalń - powiedział Adam Gawęda,
Sekretarz Stanu w MAP i Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla
Kamiennego".

JSW z zyskiem za miniony rok
W 2019 roku Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej osiągnęła zysk netto w wysokości prawie 650 mln zł. Pomimo
spowolnienia gospodarczego, z jakim zmaga się cała branża surowcowa, wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW utrzymały
się na stabilnym poziomie.
Niewątpliwie 2019 rok był okresem spowolnienia gospodarczego na świecie. Do
spadku aktywności w handlu międzynarodowym przyczyniły się kryzys w branży
motoryzacyjnej, mniejsze zapotrzebowanie na stalw Europie oraz wojna celna
pomiędzy USA a Chinami. Dlatego nasze
obecne działania ukierunkowane są na
intensyfikację sprzedaży oraz prowadzenie
działań pozwalających stopniowo zwiększać efektywność operacyjną i kosztową
– podkreśla Włodzimierz Hereźniak, prezes
zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
W 2019 roku zakłady wchodzące w skład
Grupy Kapitałowej JSW wyprodukowały
14,8 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu.
Średnia cena sprzedaży węgla metalurgicznego (koksowego) do odbiorców zewnętrznych wyniosła 634,84 zł za tonę. Natomiast
średnia cena sprzedaży koksu wyniosła

EBITDA Grupy Kapitałowej JSW w 2019 roku
wyniosła ponad 1,94 mld zł. Z kolei przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 8,67
mld zł.

Na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW
przeznaczono ponad 2,3 mld zł, przy czym
w samym segmencie węglowym nakłady
osiągnęły poziom ponad 2 mld zł. Na podkreślenie zasługuje poziom robót korytarzowych, których w 2019 roku JSW zrealizowała ponad 75 tys. metrów tj. o 15 proc.
więcej niż w 2018 roku.

bez inwestycji – mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych
i operacyjnych. I dodaje: - Wykonaliśmy o
dziesięć kilometrów więcej wyrobisk w porównaniu do analogicznego okresu 2018
roku. Powołaliśmy również dodatkowe brygady chodnikowe. Dzięki tym działaniom
i konsekwentnie realizowanej strategii
udało nam się uruchomić nowe fronty wydobywcze – podsumowuje prezes Dyczko.

- Na uzyskany poziom wyników wpływ miały
przede wszystkim niższe przychody ze
sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych, wynikające z niższego wolumenu
sprzedaży i niższych średnich cen głównych
produktów Grupy. Jesteśmy także pod
ciągłą presją rynku dostawców towarów
i usług, co ma odzwierciedlenie w kosztach
Grupy – wyjaśnia Radosław Załoziński, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekono-

- Naszą linią obrony przed schłodzeniem
koniunktury są efektywność, bezpieczeństwo pracy i wzrost wydajności. Aby uzyskać
spodziewane efekty, już w czasie poprzedniego kryzysu opracowaliśmy plany. W minionym roku koncentrowaliśmy się na rozwoju i wzroście efektywności produkcji we
wszystkich segmentach naszej działalności.
Większej efektywności, lepszej jakości ani
poprawy bezpieczeństwa nie osiągniemy

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem wysokiej jakości węgla metalurgicznego (koksowego) na potrzeby koksownictwa i hutnictwa oraz znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Grupa jest jednym
z największych pracodawców w Polsce. Łącznie zatrudnia 30 629 osób, w tym ponad
22 tys. w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

1 072,79 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży
węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły kwotę 4,77 mld zł, natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych osiągnęły kwotę 3,55 mld zł.

micznych.

